
REGULAMENT DE FUNCŢIONARE AL STUDIOULUI 

DE MUZICĂ ELECTRONICĂ ŞI DE ÎNREGISTRĂRI 

AL UNIUNII COMPOZITORILOR ȘI 

MUZICOLOGILOR DIN ROMÂNIA 

 

Studioul de muzică electronică și de înregistrări, înfiinţat prin 

Hotărârea Comitetului Director al UCMR, funcţionează începând din 

anul 1991. Scopul principal al Studioului este aplicarea tehnologiei 

electronice în creaţia componistică și interpretativă. 

  Activitatea desfășurată în Studioul de muzică electronică și de 

înregistrări cuprinde câteva direcţii importante dintre care 

menţionăm: activitatea de cercetare a resurselor oferite de 

dimensiunea electronicii și a virtualităţilor de implementare a 

acestora în creaţia componistică și interpretare; realizarea unor 

opere electroacustice pure sau mixte; activităţi de înregistrare, 

mixare, masterizare etc., la nivelul standardelor actuale; prestări 

de servicii pentru persoane fizice sau diverse instituţii artistice și nu 

numai, interesate să colaboreze cu specialiștii Studioului. 

   

Tarifele pentru membri Uniunii noastre sunt de 15 euro în 

Studio, pentru oricare din activităţile consemnate,  și 25 de euro 

pentru înregistrări în Aulă. Sumele menţionate se referă la un 

spaţiu de folosinţă de 3 ore. 

Pentru nemembri, persoane fizice sau instituţii, tarifele se vor 

negocia ţinând cont de tipul de activitate și scopul acesteia. 

    Inginerii de sunet care vor asigura buna desfășurare a 

activităţilor derulate în Studioul de muzică electronică și de 



înregistrări al UCMR vor fi remuneraţi cu suma netă de 30 de lei pe 

oră. 

Responsabil al predării și preluării inventarului întregii 

aparaturi din Studioul de muzică electronică și de înregistrări este 

gestionar Câlţia Eugenia. 

 

MENłIUNI: 

1. În vederea realizării înregistrărilor sau a celorlalte operaţiuni 

specifice, cererea trebuie depusă în scris la Registrul general al 

secretariatul UCMR cu două săptămâni înainte, în vederea aprobării 

de către președinte/vicepreședinte. 

2. Pentru a se evita apariţia unor defecţiuni datorate utilizării 

necorespunzătoare sau a constatării unor lipsuri în gestiune, Biroul 

executiv a hotărât următoarele: 

- se interzice scoaterea aparaturii Studioului în afara Uniunii 

fără aprobarea scrisă a conducerii UCMR; 

- se interzice accesul membrilor UCMR și al persoanelor 

străine în absenţa inginerilor de sunet; 

- inginerii de sunet răspund de gestiunea studioului și de 

buna funcţionare a acestuia. 

Cererile se înregistrează și se onorează în ordinea cronologică 

a depunerii acestora la Registratura U.C.M.R. și după efectuarea 

plăţii tarifului aprobat. 

 

 

Președinte UCMR, 

Prof. univ. dr. Adrian Iorgulescu 


